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ra kalbine ilk doğan duyguya 1 düşüneeye 
bak, ona uygun davranman hayırlı olur" 
demiştir (Münavl, I, 450). Buna göre isti
harenin sonucunda insanın içine ferah
lık, genişlik ve iç huzuru gelirse o işi yap
ması. sıkıntı. huzursuzluk ve darlık hali 
dağarsa yapmaması daha hayırlı görül
müştür. 

ibnü'l-Hac el-Abderl, hadislerde ifade 
edildiği şekliyle meşru istiharenin bundan 
ibaret olduğunu. ayrıca bir işaret almak 
amacıyla kişinin veya bir başkasının onun 
adına rüya görmek üzere uyumasının, 
gün ve kişi adlarından uğur çıkarma gibi 
davranışlara başvurmasının bid'at oldu
ğunu belirtir ( el-Medtıal, IV. 37-38) ibnü'l
Hac ayrıca. istihare ile birlikte istişare et
mesinin de sünnete uygun bulunduğunu 
söyleyerek kişinin her ikisini de ihmal et
memesi gerektiğini kaydeder (a.g.e., IV, 
40). Bazı kaynaklarda rüyada beyaz veya 
yeşil görülmesinin o işin hayırlı olduğuna. 
siyah veya kırmızı görülmesinin şer oldu
ğuna delalet ettiğine dair nakledilen gö
rüşler (ibn Abidln, ll, 27) şahsi tecrübe
lere dayanmakta, dolayısıyla dini bir ma
hiyeti bulunmamaktadır (Semlr Karani 
Muhammed Rızk, s. 42-43). Şla kaynakla
rında bunun yanında tavsiye edilen diğer 
bazı istihareler ve uzun dualar da aynı şe
kilde tecrübl ve örfi telakkileri yansıtan 
uygulamalardır. Yapılması istenen işin ha
yırlı olması için dua ettikten sonra kapalı 
haldeki mushaf açıldığında sağ sayfadaki 
ayetler rahmet ayetleri veya iyiliği emre
den ayetlerden ise niyet edilen işin hayırlı 
olacağına. azap ayetleri yahut kötülükten 
sakındıran ayetler ise hayırlı olmayacağı
na işaret sayılması. Hatız- ı Şlrazl'nin Di
van'ı ile Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 
Meşnevi'sinin de bu maksatla kullanıl
ması. Fatiha süresiyle Kadr süresi okun
duktan sonra istihare duası yapılarak tes
bihin bir yerinden tutulması ve niyete gö
re tek veya çift gelmesinin o işin hayırlı 
olup olmadığına işaret sayılması. iki rek
'at namaz kılıp 1 00 defa. "Allah'ın rahme
tiyle afiyet içinde hayırlısını diliyorum" de
dikten sonra üzerine "yap" ve "yapma" 
yazılan kağıtların belli bir usule göre çe
kilmesi bunlardan bazı örneklerdir (Mu
hammed Bakır el-Mecl isi, s. 63 vd .; Muh
sin el-Emin, 1, 22 I -23 I) . 

istihare, kişinin gerekli bütün çabayı 
sarfedip araştırma ve İstişarelerini ta
mamladıktan sonra hakkında hayırlısını 
takdir etmesi için Allah'a dua etme, kul
luk şuurunu canlı tutma ve ortaya çıka
cak sonuca rıza göstererek ruh sağlığını 
koruma gibi çok amaçlı metafizik bir olay-
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dır. Bu sebeple de iyi veya kötü olduğu 
açık şekilde bilinen bir şeyi yapıp yapma
ma konusunda değil, gerek dünyev'i ge
rek uhrevl bakımdan kişi hakkında hayır
lı olup olmayacağ ı kestirilemeyen işlerde 
söz konusu olabilir. Dinen iyi ve hayırlı ol
duğu bilinen işlerin zamanı, şekli vb. hu
susunda da istihare yapılabilir. insan ge
leceği bilemediğİnden bir şeyi ilk bakışta 
iyi zannetse de onun sonucundan emin 
olamaz. Bu sebeple bir iş yapacağı ve ile
riye yönelik önemli bir karar vereceği za
man istihare yoluyla her şeyi bilen Allah 'ın 
kılavuzluğuna ve yönlendirmesine baş
vurması, O'ndan yardım istemesi. kişinin 
davranışlarındaki sorumluluğunu kaldır

mamakla birlikte onda bir güven hissi 
dağuracağı ve takdire rıza göstermesini 
sağlayacağından önem taşımaktadır. Do
layısıyla istiharenin dini öğretideki kader, 
tevekkül ve sabır anlayışıyla yakın ilgisi 
bulunur. 

Hz. Peygamber'in tavsiyesi doğrultu
sunda istihare eskiden beri islam dünya
sında adet olmuş ve önemli önemsiz bir
çok hususta günlük hayatın bir parçası 
haline gelmiştir. Kumandanlar sefere çık
madan, sultanlar veliahtlarını belirleme
den önce istihare yapar ve bunun sonu
cuna genellikle uyarlardı. Evlilik öncesin
de ve çocukların isimlerinin konması es
nasında da istihare yapmak adet olmuş
tur. Ayrıca birtakım tartışmalı dini mese
lelerde fetva verirken bazı alimler ulaş
tıkları sonucu istihareyle destekleme 
yoluna gitmişlerdir (mesela bk. ibnü's-Sa
lah, 1. 293, 396; ıı. 434, 484, 485, 507). 
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İSTiliAzE 
(~~Yf) 

Hayız ve nifas halleri dışında 
kadınların döl yolundan 
kan gelmesini ifade eden 

fıkıh terimi. 
.J 

Sözlükte "suyun akıp taşması. kanın 
akması" anlamındaki hayz kökünden tü
reyen istihaze kelimesi, fıkıh terimi ola
rak kadının rahminden hayız ve nifas hal
Ieri dışında genellikle de bir hastalık se
bebiyle kan akmasını ifade eder. Bu du
rumdaki kadına da müstehaza denir. 

Hayız ve nifas süreleri içinde gelen kan 
gibi istihaze dolayısıyla gelen kan da iba
detterin if ası için gerekli olan maddi ve 
hükml temizlik şartını ilgilendirdiğinden 
fıkıh kitaplarında "taharet" bölümünde 
ele alınmıştır. istihazeyle ilgili dini hü
kümlerden önce hangi durumlarda ge
len kanın istihaze kanı olduğunun tesbiti 
önem taşımaktadır. Fıkıh kitaplarında 
çok çeşitli ihtimallerden hareketle yapı
lan ayrıntılı açıklamaların o dönemlere 
ait bilgi ve tecrübe birikiminden kaynak
landığı . uygulanması kolay olan bazı öl
çütler geliştirme niteliğini taşıdığı . bugün 
tıp ilminin imkanlarından yararlanarak 
kanın mahiyetinin tesbit edilmesinin. di
ni hükmünün de ona göre verilmesinin 
daha isabetli bir davranış olacağı açıktır. 

istihazeyle ilgili fıkhl hükümler diğer 
bazı hadisler yanında. özellikle kadın sa
habllerden Fatıma bint Ebu Hubeyş'in 
Hz. Peygamber' e gelerek kan akıntısının 
sürüp gittiğini ve bir türlü temizleneme
diği ni. bu durumda namaz kılıp kılamaya
cağını sorması üzerine Resülullah'ın bu
nun hayız kanı olmayıp damardan aktığı
nı. adet süresi tamamlandığında yıkanıp 
namaz kılmaya başlamasını söylediğine 
dair hadise dayandırılmaktadır (Buhar!, 
"I:Iayız", 8, 24; Müslim, "I:Iayız", 62; EbO 
DavOd, "Taharet", 107-115). 

Fıkıh alimleri dini hükümler açısından 
yaradan kan akması, idrarın tutulama
ması veya burundan sürekli olarak kan 
gelmesi gibi bir özür hali olarak değer
lendirdikleri istihaze kanının tesbitinde 
daha çok hayız süresini ölçü almışlardır. 
Buna göre her mezhepte hayız için belir
lenen asgari süreden az veya azami süre
den çok veya lahusalık süresinden sonra 



akan kanın veya azami süreyi geçmese 
bile bir kadının belirli adet günlerinden 
sonra da akmaya devam eden kanın ku
ral olarak istihaze kanı sayılması genel 
kabul görmüş olmakla birlikte Hanefiler 
dışındaki üç mezhebin alimleri. bilgi ve 
tecrübesiyle kanın mahiyetinitesbit ede
bilen kadının bunu esas alması gerekti
ğini belirtmişlerdir. Ayrıca adet görme 
çağına henüz ulaşmamış küçük kızdan. 
adetten kesilen veya hamile olan kadın
dan gelen kan da istihaze kanı sayılır. Şa
fii ve Maliki mezheplerinin. hamilelik sü
resince de kadınların adet görebileceği 
ve bu kanın belli şartlarda hayız kanı sa
yılacağı görüşü (Mu.F, III. 206-207) o dö
neme ait tıbbi bilgilerin yetersizliğiyle il
gili görünmektedir. 

Hayız ve nifas halleri, kan akmaya de
vam ettikçe ve kanın kesilmesinden son
ra boy abctesti alınmadıkça ibadete en
gel iken istihaze yalnızca abctesti bozan 
bir durum olup gusül gerektirmez. Dini 
açıdan özür sayılan diğer durumlarda ol
duğu gibi istihazede de özrün sabit ol
ması için akıntın ın bir namaz vaktinin bü
tününü kapsayacak şekilde devam etme
si şartı aranır. Bu vakit içinde abctest alıp 
namaz kılacak kadar bir kesintinin olması 
halinde bu kimse özürlülere uygulanan 
özel hükümden yararlanamaz. Bütün fa
ki h ler tarafından benimsenen bu Şart 
gerçekleştiği takdirde müstehaza özür 
sahibi kimselerin hükmüne tabi olur. Bu 
durumda. eğer istihaze kanı hayız veya 
nifas halinin devamında gelmişse önce 
bu halin sona ermesi sebebiyle boy ab
desti alır. sonra da Hanefi ve Hanbelller'e 
göre her namaz vakti için, Şafiller'e ve 
Malikller'de bir görüşe göre ise her farz 
namaz için ayrı abctest almak şartıyla iba
detini yerine getirir. Maliki mezhebinde 
bir görüş de her namaz için ayrı abctest 
alınmasının şart değil müstehap olduğu 
yönündedir. Her vakit için bir abctestin ye
terli olduğunu savunanlara göre bu va
kitle -başka bir şekilde abctestini bozma
dığı takdirde- her türlü farz. vacip ve na
file namaz. diğerlerine göre ise yalnız o 
vaktin farzını ve dilediği kadar nafile na
maz kılabilir. Akıntısı devam eden kadı
nın. vücut ve elbisesine bulaşmasını ön
lemek için öncelikle kanı durdurucu veya 
azaltıcı tedbirlere başvurması gerekir. 
Ayrıca kan sadece ayakta. rükı1 ve secde 
durumlarında geliyorsa oturarak ima ile 
namaz kılmayı tercih etmesi de bir ted
bir olarak tavsiye edilmiştir. 

Çoğunluğa göre istihaze durumu hayı
zın aksine oruç tutma. Kur'an okuma. ta-

vaf yapma ve camiye girme konusunda 
olduğu gibi karı-koca arasında cinsel iliş
ki için de bir engel teşkil etmez. Bazı ta
biln alimleri ise cinsel ilişkiyi caiz kabul 
etmemiştir. 
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İSTİHBAB 

(bk. MÜSTEHAP)-

İSTiHDAM 
(ı"f~Yf) 

Zamirle veya zamirsiz olarak 
kelimeyi birden çok anlamda 

kullanma sanatı_ 
_j 

Sözlükte "kullanmak. hizmetçi edin
mek. hizmet etmesini istemek" gibi an
lamlara gelen ve hıdmet (hizmet) kökün
den türeyen istihdam kelimesinin kökü
nü " hızla kesmek" manasındaki l)a~m ve 
J:ıa~m olarak tesbit eden kaynaklar da 
vardır (ŞürüJ:ıu't-Tel}]fş, IV, 326; Muham
med b. Ahmed ed-DesOki, II, 596). Bed!' 
ilminde anlama güzellik katan söz sanat
larından sayılan istihdamı İbn Münkız, 
"iki anlamı olan kelimeyi söz içinde iki an
lama da gelecek şekilde kullanmak" şek
linde tarif etmiş ve şu örneği vermiştir: 

,.sf> ı.S)l.C.. ~i.9 ö,ı...ıı '"? y ı,_;..i.;r.JJ1 ~11.; 
ı~ ..si>~ .,s.r.ı.: Y! 4 Y.9 w_9J~ Lo ı ,..,.w 
(Ey inanan lar! Sarhoşken ne dediğ ini z i 

bilene kadar, cünüpken de -yolcu olanlar 
m üstesna- gusledinceye kadar namaza 
yakl aşmayı n; en-Nisa 4/43). İbn Münkız. 
ayette geçen "salat" kelimesinin "namaz 
kılma fiili " ve "namaz kılınan yer" anlam
larına gelmesinin muhtemel olduğunu , 

iSTiHDAM 

çünkü ayette bu iki manadan her birine 
delalet eden ifadeterin bulunduğunu. 
".;;_9J~ Lo ı,..,.w ..si>" (ne dediğinizi bil ene 
kadar) ifadesi "salat"ın namaz fiili anla
mına."~ .,s.r.l<: 'i'!" (yol cu olanlar müs
tesna) kaydının da kelimenin "namaz kı
lınan yer" manasma geldiğini gösterdiği
ni söyler (el-Bedt tr na/s:di'ş-şi'r, s. 82). 

istihdamı. "bir kelimenin söz içinde iki 
anlamıyla birlikte kullanılması" şeklinde 
tanımlayan İbn Şls'in verdiği örnekten 
onu. bir kelimeyi iki anlam alanını da kap
sayacak şekilde kullanmak tarzında an
ladığı görülmektedir:~ .ş.:ı.rı !l~ ._;.: üi 
f..ı..o; <.,j ..!..tMı ._,...;T Gıs.:o Y .9 , f~ !l_rıi ..:rı J>i rol 
(Ben bildiği n üzere sana verdiğim söze sa
dığı m: Emirlerinden ne bir akdi bozmu ş, 

ne de senin bulunmadığını farkettiğim ye
re ayak basmışım) cümlesinde "J>" ke
limesi "düğümü çözmek. akdi bozmak" 
ve "bir yere girmek. ayak basmak" şek
linde iki farklı anlamı ve kullanım alanını 
kapsayacak biçimde tekrarsız olarak geç
mektedir. 

Hatlb el-Kazvlnl farklı bir yaklaşımla is
tihdamı. "iki anlamı olan kelimenin ken
disiyle bir anlamının. zamiriyle de bir baş
ka anlamının kastedilmesi veya kelime
nin iki zamirinden her biriyle bir başka 
anlamının anlatılması" şeklinde tanımla

mıştır (el-lzaJ:ı tr 'ulümi ' l-belaga, s. 502) . 
Bedliyat sahipleriyle belagat alimlerinin 
çoğu Kazvlnl'nin görüşünü benimsemiş
tir. 

istihdamda bir kelimenin ikiden fazla 
anlamda ve ikiden fazla zamirde gerçek
leşmesi de mümkündür. Söz konusu ke
limenin anlamlarının hepsi hakikat. hep
si mecaz veya biri mecaz. diğeri hakikat 
olabilir. 

~~~~~~(Sizden ayı gören 
onda oruç tutsun; ei-Bakara 2/1 85) ayetin
de .. ~, .. kelimesiyle "hilal", onun"~ .. 
ifadesindeki zamiriyle "zaman" (ramazan 
günleri) kastedilmiştir. Şu ayet de istih
damıngüzel örneklerindendir: J>i J.O 
~.9 ~~Lo 411~ wl;;S" (Her ecelin bir ki
tabı va rdır. Allah dil ed i ğ ini siler, diled i
ğini sabit bırakır; er-Ra 'd I 3/38-39). Bu
rada '\,.ol;;S"" iki anlamda (belirli süre, 
yazılmış kitap) kullanılmıştır." ~ı" keli
mesi ilk anlama. "ı~" (siler) lafzı da 
ikinci anlama hizmet etmektedir. İbn 
Ebü 'I-İsba'. bu örneğe dayanarak iki an
lamda kullanılan Iafzın ilgili iki kelime 
arasında olmasını şart koşmuştur ( TaJ:ı
rfrü 't-ta/:ıbfr. s. 275) 

BedTI sanatların en güzellerinden olan 
tevriye ve istihdam birbirine benzemek
le birlikte farklıdır. Tevriyede uzak ve ya-
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